
Padasalai.Net’s Special – Centum Coaching Team Question Paper 

பத்தாம் வகுப்பு – தமிழ் முதல் தாள் 

                                                                                                             மதிப்பபண் : 100 

            பகுதி – 1 ( மதிப்பபண் 20) 

உாிய விடைடயத் ததர்க                                         6 × 1 = 6 

1) திருக்குறளின் முதற்பதிப்பு   பவளியான ஆண்டு 

       அ) 1812                                   ஆ) 1824                       இ) 1817 

 

2) தாருகனின் பரந்த மார்டபப் பிளந்தவள் 

      அ) காளி                                ஆ) பிைாாி                   இ) துர்க்டக 

 

3) திருநாவுக்கரசருக்கு ஞானசம்பந்தர் இட்ை பபயர் 

     அ) மருணீக்கியார்           ஆ) அப்பர்                   இ) தருமதசனர். 

 

4) தீம்பிழி எந்திரம் பந்தல் வருந்த – இத்பதாைர் இைம்பபற்ற நூல் 

        அ) புறநானூறு                ஆ) பபருங்கடத     இ) பதிற்றுப்பத்து 

  

5) காந்திடய, அடர நிருவாணப் பக்கிாி என்று ஏளனம் பசய்தவர் 

      அ) சர்ச்சில்                         ஆ) ஸ்மட்ஸ்            இ) தால்சுதாய் 

 

6) மதுடரத் தமிழ்ச்சங்கத்டதத் தமிழ்தவலி என்று கூறும் நூல் 

       அ) புறநானூறு                 ஆ) பாிபாைல்             இ) திருவாசகம். 

  

 பகுதி – 2 ; தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக.                                                 6 × 1 = 6 

  

7) திடணமாடை நூற்டறம்பது ....................எழுதிய நூைாகும். 

8) குகன் ................ என்னும் நகாில் வாழும் தடைவன். 

9) பாவிடசப் பதிகம் பாடிப் பணிவிைம் பாற்றுவித்தவர் ............. 

10) இந்தியாவின் ததசியப் பங்குவீதம் எனும் நூலின் ஆசிாியர்.......... 

11) உைக நாகாிகத்திற்கும் பண்பாட்டிற்கும் சிறந்த பங்களிப்பிடன ............... 

அளித்திருக்கிறது. 

12) பத்பதான்பதாம் நூற்றாண்டைத் தமிழின் .............. என அறிஞர் தபாற்றுவர் 

      

       பகுதி -3 பபாருத்துக.                                                                    4 × 1 = 4 

13)   படண          - மடை    

14) தார்                   - மூங்கில் 

15) பூதரம்             - வழி 

16) தாடர              - மாடை. 

 

பகுதி -  4. விடைக்தகற்ற வினா அடமக்க.                   4 × 1 = 4 

17) பதால்லியடை ஆங்கிைத்தில் ஆர்க்கியாைஜி எனக் குறிப்பிடுவர். 
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18) மக்கடளத் தன் வயப்படுத்தும் ஆற்றல் திடரப்பைத்திற்கு உண்டு. 

19) பபற்தறார் தம் வறுடமடயப் தபாக்க, குழந்டதகடள தவடைக்கு அனுப்புகின்றனர். 

20) சமூகத்தின் மாற்றத்திற்குச் சிந்தடன விடதகடளத் தூவுகின்ற புரட்சியாளர்கதளதய 

இந்த டவயகம் வாழ்கிறது. 

 

                    பிாிவு -2  மதிப்பபண் 20 

எடவதயனும் ஐந்தினுக்கு மட்டும் சுருக்கமாக விடையளி     5 × 2 =10 

21) ஜி.யு.தபாப்  மாணிக்கவாசகடர எவ்வாறு பாராட்டுகிறார் ? 

22) கம்பன் காவியம் குறித்து கால்டுபவல் கூறுவது யாது ? 

23) பசய்யுள் பநறிகள் யாடவ ? 

24) திருக்குறளின் சிறப்பு குறித்து கி.ஆ.பப.விசுவநாதம் கூறுவது யாது ? 

25) எண்ணிய ததயத்து பசன்று இருளறுப்பது எது ? 

26) புலிடயக் குறிக்கும் தவறு பபயர்கள் யாடவ ? 

27)  ஆதிநான் மடற வாய்டமயாளர் யார் ? 

 

     எடவதயனும்  ஐந்தினுக்கு விடை தருக.                                5 × 2 = 10 

28) சங்க இைக்கியங்கடள மக்கள் இைக்கியம் என்றடழக்கக் காரணம் என்ன ? 

29) இயங்குரு பைங்கள் குறித்து எழுதுக. 

30) இயலிடச நாைகக் கடைஞர்கள் யாவர் ? 

31) தமிழர்களின் உைற்பிணிப்தபாக்கும் மருத்துவ நூல்கடளத் தந்த சித்தர்கள் யாவர் ? 

32) திருவாசகத்தில் விரவிக்கிைக்கும் பசய்திகள் யாடவ ? 

33) மனிதனின் தநாக்கம் குறித்து காந்தியடிகள் கூறுவது யாது ? 

34) புதுபநறிகண்ை புைவர் என்று தபாற்றப்படுபவர் யார் ? ஏன் தபாற்றப்படுகிறார் ? 

 

               பிாிவு – 3 மதிப்பபண் – 24 

மூன்றனுக்கு ஆறு வாிகளுக்கு மிகாமல் விடையளி.           3 × 4 = 12 

35) இடணயடி பதாழுது வீழ்ந்த மைபமாழி யார் ? ஏன் அவள் வீழ்ந்தாள் ? 

36) இராமன் குகடன எவ்வாபறல்ைாம் பாராட்டினான் ? 

37) நாட்டின் வளம் குறித்து மிடளகிழான் நல்தவட்ைனார்  கூறுபடவ யாடவ ? 

38) விடதயாகவும் வயலின் விடளவாகவும் உருவகம் பசய்யப்பட்ைடவ யாடவ ? 

39) வனத்திடை சினத்பதாடு இருப்பது எது ? ஏன் ? 

              

      மூன்றனுக்கு ஆறு வாிகளுக்கு மிகாமல் விடையளி.                       3 × 4  =12 

40) தபாராட்ை முடறகள் குறித்து காந்தியடிகள் கூறியது யாது ? 

41) அம்தபத்கர் பபாருளாதாரத் துடறயில்  பசய்த சீர்திருத்தங்கள் யாடவ ? 

42) பபண்கதள சமூகத்தின் கண்கள்- என்று பபாியார் கூறியது ஏன்?  

43) தமிழர்களின் இடசக்கடை குறித்து எழுதுக. 

44) தபச்சின் இன்றியடமயாப் பபாருண்டமகள் யாடவ ? 

        பிாிவு -4  மதிப்பபண் – 10 

 

கீழ்காணும் பாைடைப் படித்து வினாக்களுக்கு விடையளி                            5 

45) நீாின் வந்த நிமிர்ப் புரவியும் 

காலின் வந்த கருங்கறி மூடையும் 

வைமடைப் பிறந்த மணியும் பபான்னும் 
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குைமடைப் பிறந்த ஆரமும் அகிலும்......... 

 

1) இப்பாைல் இைம் பபற்ற நூல் எது ? 

2) புரவி – என்பதன் பபாருள் .............. 

3)  வைமடையில் பிறந்தடவ எடவ ? 

4) இப்பாைலில் பயின்றுள்ள அடி எதுடககடள எழுதுக. 

5) ஆரம், அகில் என்பன யாடவ ? 

 

 

        கீழக்காணும் உடரநடைடயப் படித்து வினாக்களுக்கு விடையளி.             5 

46)  மடையிதை மடழ பபாழிந்து பவள்ளம் பபாங்கி எழுகின்றது. ஆறாகப் பாய்கின்றது. 

ஆற்றுநீர் கால்வாய்களிலும் ஏாிகளிலும் நிடறந்து பயிர்கடள வளர்க்கின்றது. 

பசும்பயிர்கடள நீருட்டி வளர்ப்பது நதியாகும். தசாழ நாட்டை வளர்ப்பது காவிாியாறு. 

பாண்டிய நாட்டின் சிறந்த நதி டவடய. டவடய எனும் பபாய்யாக் குைக்பகாடி 

என்கிறார் இளங்தகாவடிகள். 

1) ஆற்றுநீர் எடத வளர்க்கிறது ? 

2) முந்நீர் – விாிந்பதழுதுக. 

3) டவடக எவ்வாறு சிறப்பிக்கப்படுகிறது ?  

4)  தசாழ நாட்டை வளப்படுத்துவது எது ? 

5) இவ்வுடரப்பத்திக்குப் பபாருத்தமான தடைப்பிடுக. 

 

 

பிாிவு -5 மதிப்பபண் -26 

         கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்குப் பத்து வாிகளுக்கு மிகாமல் விடையளி.    16 

47)  வழக்குடர காடத கூறும் அரசியைறம் குறித்து பதாகுக்க. 

                         ( அல்ைது ) 

பபாியாடரத் துடணக் பகாள்வதன் சிறப்புகடள  விவாிக்க. 

 

48) தமிழர் அறிவியல் முன்தனாடி என்படத இைக்கிய சான்றுைன் விளக்குக. 

                      ( அல்ைது ) 

 வள்ளைார் காட்டும் வாழ்வியல் அறங்கள் குறித்து விவாிக்க. 

 

49) பசய்யுள் வடிவில் விடையளி .                                   2+2+3+3 = 10 

அ) பபாருளல் – எனத் பதாைங்கும் குறள் 

ஆ) பவர் – என முடியும் குறள் 

இ) மீன்தநாக்கும் – எனத் பதாைங்கும் நாைாயிரத் திவ்யப்பிரபந்தப் பாைல் 

ஈ) தவங்டக – என முடியும் சீறாப்புராணப் பாைல். 

 

       தயாாிப்பு  : எஸ். பஜயபசல்வன், எம்.ஏ, பி.எட், 

                                   தமிழாசிாியர், தி.ஆ.தம.நிடைப்பள்ளி, 

                                   திருவிடைமருதூர்.        9443740120 
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Answer Scripts Send To This Address: 

Mr. S. Jayaselvan, No: 210 / 1818, Annani Anjugam Nagar, Chetti Mandapam, Kumbakonam, 

Tanjavur District. - 612 001. Cell Number: 94437 40120 
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மாணவர்கள் செய்ய வவண்டியது என்ன? 

1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  

2. நமது பாடொலை வலைதளத்தில் வழங்கப்படும் ெிறப்பு வினாத்தாலள பிாிண்ட் எடுத்து விடுமுலற 

நாட்களில் முழுலமயான, முலறயான வதர்வு எழுதி வினாத்தாள் தயாாித்து வழங்கிய ஆெிாியருக்கு 

அனுப்பி லவக்க வவண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள்ள துணிக்கவர்கள் இரண்டு வாங்கிக்சகாள்ள வவண்டும். ஒரு தாளில் 

வினாத்தாள் தயாாித்த ஆெிாியர் முகவாிலய “சபறுநர்” பகுதியில் குறிப்பிட்டு அதில் தங்கள் 

விலடத்தாலள லவக்க வவண்டும். 

4. மற்வறாரு கவாில் மாணவர்கள் தங்கள் சுயமுகவாிலய ”சபறுநர்” எனும் இடத்தில் எழுதி அதற்கு 

வதலவயான அளவில் ஸ்டாம்ப்கலளயும் ஒட்டிய பிறகு, அக்கவலரயும் விலடத்தாள் எழுதி அனுப்பும் 

கவருக்குள்வளவய லவத்து அனுப்ப வவண்டும். 

5. ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட மாணவர்கள் இலணந்து விலடத்தாலள அனுப்பக்கூடாது. ஒரு கவாில் ஒரு 

விலடத்தாளுக்கு வமல் இருக்கக்கூடாது. 

6. ஆெிாியர்கள் தங்கள் விலடத்தாலள திருத்திய பிறகு தங்கள் சுயவிைாெமிட்ட கவாில் (Return Cover) 

லவத்து தங்களுக்கு விலரவில் திருப்பி அனுப்புவார். 

7. தங்கள் விலடத்தாலள உாிய ஆெிாியருக்கு அனுப்பி லவத்த வததியிலிருந்து 3 வாரங்களுக்குள் 

தங்களுக்கு மீள கிலடக்காவிடில் இங்கு தரப்பட்டுள்ள ”புகார் பதிவு படிவத்தில்” தங்கள் 

விவரத்லத பதிவு செய்யவும். Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners மீது மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல் மீத்திறன் மிகுந்த மாணவர்களுக்கும் உதவும் வநாக்கில், 

மாணவர்களின் நைன் கருதி, இச்வெலவயில் தங்கலள இலணத்துக்சகாண்டுள்ள பாடொலை ஆெிாியர் 

குழுவிலன, மாணவர்கள் மிகுந்த பணிவுடன் சதாடர்பு சகாண்டு திருத்தப்பட்ட விலடத்தாள் குறித்த 

தங்கள் ெந்வதகங்கலளயும், ஆவைாெலனகலளயும் அலைவபெி மூைமாக சபறைாம். 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விலடகலள எழுதி அனுப்ப வவண்டிய முகவாி- 

Mr. S. Jayaselvan, (Teacher) No: 210 / 1818, Annani Anjugam Nagar, Chetti Mandapam, 

Kumbakonam, Tanjavur District. - 612 001. Cell Number: 94437 40120 

 

If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 

Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, PasmarPenta,, Vellore Dt: CellNo: 9994453649 

Useful Links: 

1. All Other Subject Question Papers Download - Click Here 

2. Centum Coaching Team Instructions - Click Here 

3. Centum Coaching Team Teacher's Registration Form - Click Here 

4. Centum Coaching Team Student's Registration Form - Click Here  

http://www.padasalai.net/
http://www.trbtnpsc.com/
http://www.trbtnpsc.com/2014/10/how-to-get-centum-in-12th-and-10th.html
http://www.trbtnpsc.com/2014/10/how-to-get-centum-in-12th-and-10th.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html
http://goo.gl/forms/JwqijySiDr
http://www.trbtnpsc.com/2014/10/how-to-get-centum-in-12th-and-10th.html
http://www.trbtnpsc.com/2014/10/how-to-get-centum-in-12th-and-10th.html
http://www.padasalai.net/2014/10/padasalais-centum-coaching-team.html
http://www.padasalai.net/2014/10/padasalais-centum-coaching-team.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html

